
Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 28. května 2020 od 18.30 hodin 

v Pačejově-nádraží, v Kulturním domě, č.p. 172

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov  bylo zahájeno v 18.30 hodin starostou obce Ing.

Janem Vavřičkou.
Informace o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna v souladu 

se zákonem.
Starosta obce  dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 

že přítomno je 14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva. 1 zastupitel se 
omluvil. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení ZO
4. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO
5. Majetkové záležitosti
6. Závěrečný účet obce za rok 2019
7. Změna rozpočtu
8. Různé, diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro   14      Proti  Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Radek Junger, Miroslav Šimon
ověřovatele zápisu: Kateřina Buchtová, Ladislav Hosnedl
a zapisovatele: Alena Štěpáníková
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Radek Junger, Miroslav Šimon
Výsledek hlasování: Pro    12      Proti    Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Kateřina Buchtová, Ladislav Hosnedl
Výsledek hlasování: Pro    12      Proti  Zdrželi se    2
Usnesení bylo schváleno

zapisovatele: Alena Štěpáníková
Výsledek hlasování: Pro    13     Proti    Zdrželi se   1
Usnesení bylo schváleno



3. Kontrola usnesení ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejňována po zasedání na úřední desce a 
informačních deskách obecního úřadu. Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce www.pacejov.cz. Starosta obce konstatoval, že všechna usnesení přijatá 
zastupitelstvem obce byla splněna nebo se plní.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení 

4. Zpráva o činnosti rady obce
Starosta obce podal informaci o činností rady obce za uplynulé období a zprávu o plnění volebního 
programu. Usnesení ze zasedání rady obce jsou zveřejňována po zasedání na úřední desce obecního 
úřadu. Všechna usnesení jsou zveřejněna na webových stránkách obce www.pacejov.cz. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období 

5. Majetkové záležitosti
5.1 Starosta seznámil přítomné s návrhem na prodej pozemku p. č. st. 60 o výměře 9 m2 v k. ú. 
Strážovice u Pačejova ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 150,- m2, 
celková cena 1 350,- Kč.
Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, od 2. 3. 2020 do 17. 3. 2020.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. st. 60 o výměře 9 m2 v k. ú. Strážovice u 
Pačejova ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 150,- Kč / m2 a pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro    14      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

5.2 Starosta seznámil přítomné s návrhem na odkoupení pozemku p. č. st. 428 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 108 m2, pozemku p. č. 1164/32 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 2 207 m2 a
pozemku p. č. 1164/33 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 301 m2 vše v k. ú. Pačejov od 
vlastníka České dráhy a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za celkovou cenu 96 792,-. Cena 
vychází z ceny obvyklé stanovené soudním znalcem.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. st. 428 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 108 m2, pozemku p. č. 1164/32 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 2 207 m2 a pozemku
p. č. 1164/33 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 301 m2 vše v k. ú. Pačejov od vlastníka České 
dráhy a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za celkovou cenu 96 792,- a pověřuje starostu 
podpisem příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro    14     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

5.3 Starosta seznámil přítomné se záměrem na opravu vodní nádrže ve Velešicích, která je ve 
vlastnictví obce. Náklady na akci jsou odhadnuty na 2 192 000,- bez DPH. Dále seznámil přítomné 
se záměrem podat žádost o dotaci z Dotačního programu Ministerstva zemědělství na rekonstrukci, 
opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží. Dotace činí 70 % ze 
způsobilých výdajů. Starosta podal návrh, aby administraci dotace provedla firma Kalisto Vodňany 
a organizaci výběrového řízení a administraci akce rada obce.

http://www.pacejov.cz/
http://www.pacejov.cz/


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 
a) schvaluje akci „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“
b) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství  na 
rekonstrukci, opravy  a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží
c) pověřuje administrací dotace firmu Kalisto Vodňany
d) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce

Výsledek hlasování: Pro    14     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

6. Závěrečný účet obce za rok 2019
Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2019.
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2019 a všechny příslušné přílohy včetně Zprávy o
výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2019  byly  zveřejněny  na  úřední  desce  a  na
elektronické  úřední  desce  na  webových  stránkách  obce.  Písemné  ani  ústní  dotazy  nebyly  do
dnešního dne vzneseny. Přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2019 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 
a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2019 sestavenou k rozvahovému    
dni 31.12.2019 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů. 
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
b) projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 Závěrečný účet obce Pačejov za rok
2019 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Pačejov za rok
2019, a to bez výhrad.
c)  bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2019 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Výsledek hlasování: Pro     14    Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

7. Změna rozpočtu
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 5
Dále seznámil s rozpočtovými opatřeními, která přijala rada obce od posledního zasedání ZO. 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 5
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce

Výsledek hlasování: Pro    14    Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno



8. Různé, diskuze
p. Chaluš – ve vodárně je stará technologie, investice do úprav je potřebná a dobrá, také telemetrie k
případnému hlášení poruchy je dobrá investice. Bylo by dobré monitorovat některé plochy v obci,  
stav u kontejnerů ve vsi je katastrofa, stále se objevuje odhozený odpad všeho druhu. Nejhorší je 
stav u konstela a u prodejny.
p. Chalušová – kdy bude svoz nebezpečného odpadu
p. starosta – datum se nezveřejňuje předem, protože lidé odkládají odpad několik dní předem a svoz
využívají také občané okolních obcí. S pořádkem v obci jsou velké starosti, např. hřbitov se 
upravuje a občané odhazují odpad. Není den, aby se někde něco neobjevilo.
Monitorování ploch v obci rada nepodpořila, uložila zjistit dodatečné informace, jaké jsou právní 
aspekty z hlediska ochrany osobních údajů apod. Jestli se pak výstupy mohou použit. Svoz NO 
bude v červnu.
Starosta seznámil přítomné s plánem vlády projednávat zúžení lokalit pro stavbu hlubinného 
úložiště příští čtvrtek. Mělo by se schválit zúžení na 4 lokality. Každá obec připravuje dopis 
předsedovi vlády, v Chanovicích projedná ZO, obec Kvášňovice už odeslala. Starosta přečetl dopis 
adresovaný předsedovi vlády ČR. Dopis je přílohou zápisu.

Všichni přítomní vyjádřili souhlas  se zněním dopisu.

9. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Radek Junger, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Kateřina Buchtová, Ladislav Hosnedl       zapisovatel: Alena 
Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.
5.1 schvaluje schvaluje prodej pozemku p. č. st. 60 o výměře 9 m2 v k. ú. Strážovice u Pačejova
      společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 150,- / m2 pověřuje   
      starostu podpisem příslušné smlouvy
5.2 schvaluje odkoupení pozemku p. č. st. 428 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2,
      pozemku p. č. 1164/32 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 2 207 m2 a pozemku p. č.         
      1164/33 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 301 m2 vše v k. ú. Pačejov od vlastníka České   
      dráhy a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za celkovou cenu 96 792,- Kč a pověřuje 
      starostu podpisem příslušné smlouvy
5.3 a) schvaluje akci „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“
      b) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství  na   
          rekonstrukci, opravy  a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží na akci 
         „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“
     c) pověřuje administrací dotace firmu Kalisto Vodňany
     d) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce
6. a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2019 sestavenou k
        rozvahovému dni 31.12.2019 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích
        (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
        O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
    b) projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č. 
        250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 Závěrečný účet obce
        Pačejov za rok 2019 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením  
        obce Pačejov za rok 2019, a to bez výhrad.
    c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2019 provedl Krajský úřad
        Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



7. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 5
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce

     
10. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
v 19.50 hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička    
místostarosta         starosta

Ověřovatelé

Kateřina Buchtová Ladislav Hosnedl


